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Tisztelt Partnereink, kedves Olvasóink!
Így az év vége felé, Mikulás és Karácsony között, adja magát a
téma, hogy azokról a partnereinkrôl szóljunk, akiknek életében
ez a két esemény meghatározó fontossággal bír. Az “édes” ipar
szereplôinek minden bizonnyal tevékenységük legjelentôsebb
idôszakáról van szó.
Ha visszatekintünk cégünk közel 30 éves történetére,
megfigyelhetjük, hogyan változott az idôk folyamán a különbözô
iparágak súlya a Holimex tevékenységi területén. Kezdetben a
gyógyszeripari szereplôk voltak fô partnereink, ami gyökereinket
és az iparág nemzetgazdasági súlyát tekintve is, logikus volt.
Ahogy múltak az évek ez a piac lassan telítôdött és nyitnunk kellett újabb területek felé. Logikus volt
az élelmiszeripart megcélozni, mivel gépgyártó partnereink más országokban ennek a területnek
is beszállítói voltak. Hazánkban, a hagyományok, környezeti adottságok miatt, az élelmiszeripar
fejlôdésére számítottunk. Bizony kezdetben, a kétezres évek elején, próbálkozásaink nem vezettek
sikerre, amihez ráadásul a 2008-as válság fokozottan hozzájárult. Mára szerencsére elmondhatjuk,
hogy ez a szektor is magára talált, és különösen az édesipar, szinte szárnyal. A 2010-es évektôl jelentôs
beruházások kezdôdtek és mára talán nem túlzás elmondani, hogy a magyar édességek régi fényükben
ragyognak. Ezen a helyen nincs mód a részletek tárgyalására, de következô számunkban bemutatjuk,
hogyan igyekszünk ehhez hozzájárulni.
Addig is Boldog Karácsonyt és sikeres Újesztendôt kívánunk
és jussunk eszébe Kedves Partnereinknek akkor is, amikor az ünnepek alatt
a magyar édesipar termékeivel találkoznak!
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Automata zsáktöltô sor
2015-ben megjelent 43. számunkban ismertettük a Paglierani 1-5 kilogrammos zacskókat töltô
gépeit, jelen cikkünkben olasz partnerünk nagy kiszerelésû csomagolástechnikáját mutatjuk
be. A 15-50 kg töltési tömegû zsákok szinte minden iparágban elterjedtek, ahol ömlesztett
szilárd halmazállapotú termékek, porok, granulátumok, szemcsés áruk elôállításával, kezelésével
foglalkoznak. Gépeink megtalálhatók cement, csemperagasztó, növényvédôszer, valamint magas
higiéniai követelményeket kielégítve liszt, fûszerek, csokoládé pasztilla gyártástechnológiai
vonalának végén, hogy csak pár példát említsünk.
A megtöltött zsák lezárása is többféleképpen lehetséges, a
legelterjedtebb a szelepes zsák és a nyitott szájú zsák. A liszt
feldolgozásban például a nagy volumenek miatt, a szelepes zsák terjedt
el, mivel itt gyorsan megtörténik a zsák zárása. A töltés során ugyanis
a vízszintes töltôcsô a zsák anyagából kialakított szelepen keresztül
tölti meg a zsákot. Amint a töltôsúlyt elértük, a zsákot eltávolítjuk a
töltôcsonkról, a zsákban található szelep-kialakítás automatikusan
összezár a betöltött anyag segítségével, ezáltal nincs további kiporzás.
A zsák kézzel vagy automatikusan helyezhetô föl a töltôcsonkra.

Szelepes zsáktöltô

A nyitott szájú zsák töltése egyszerûbb, az anyag függôlegesen hullik
a zsákba. Ebben az esetben a zsák zárásához további berendezések
szükségesek. A legjellemzôbb megoldás a zsák hegesztése, majd
varrása. A hegesztés csak akkor lehetséges, ha a zsák is alkalmas rá,
például hegeszthetô PE bélést is tartalmaz.
Az általunk forgalmazott Paglierani gyártó
berendezései mindkét töltési módot képesek lefedni,
ezen túl pedig a betöltött anyag jellemzôinek
figyelembevételével még további lehetôségek
is rendelkezésre állnak. Ilyen például a töltendô
anyag jellegének megfelelô anyagtovábbítás is,
amely turbinával, csigával, esetleg gravitációsan is
lehetséges, így több iparág zsákolási, csomagolási
igényét is ki tudjuk szolgálni. Az anyag továbbítás
meghatározásához
beküldött
anyagminták
segítségével nyújtunk segítséget, javaslatot téve a
megfelelô mérési eljárásra is.

A közelmúltban két különbözô malom számára
telepítettünk szelepes zsáktöltô sort, egy fûszer
feldolgozó üzem számára pedig nyitott szájú zsáktöltô és -varró berendezést. A megtöltött és
lezárt zsákok további automatikus feldolgozására is vállalkozunk, természetesen. Már meglevô
épületbe sokszor lehetetlennek látszik elhelyezni a gépeket, de végül mindig sikerül megoldani a
telepítést, az ügyfél igényeinek maximális figyelembevételével. A mellékelt fényképeken jól látható
a rendelkezésre álló minimális hely maximális kihasználása.
Nyitott szájú zsáktöltô
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Agglomeráló berendezések, alumíniumipari olvasztókemencék, öntödei berendezések,
segéd- és adalékanyagok, aprítógépek, benézô üvegek, bepárlók, bevilágító lámpák (Ex), bigbag töltôk-ürítôk, bioreaktorok, brikettezôk, cellás adagolók, centrifugák, CIP rendszerek.
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Ilyen volt

Ilyen lett

A zsákok a töltést követôen
teljesen automata raklap összeállító
berendezésbe kerülnek, ahol a
gyártott típusnak megfelelô rakat
közvetlen emberi beavatkozás nélkül
készül el. A raklap összeállítás (layout) érintôképernyôs kezelô panelen
keresztül
könnyen
módosítható
termékváltáskor. Természetesen a
raklapok adagolása is automatikusan
történik, figyelembe véve a különbözô
szabványokat, akár EUR akár UK
raklapok esetén. Vannak olyan
esetek, amikor a zsákok rétegei közé
szükséges beiktatni egy köztes réteget
Raklap adagoló
(papírlapot), a jobb rakat kép vagy a
jobb rakat összetartás végett. Erre az esetre is felkészülve a megrendelônk a berendezést automata
köztes lap adagolóval kérte. Magától értetôdik, hogy a Paglierani a raklap összeállításhoz készít
robotot is, így a csomagolás még rugalmasabb, még inkább egyedi igényeknek megfelelô.
A kész raklap egységeket görgôsor továbbítja a sztreccsfóliázó berendezéshez, ahol szintén emberi
beavatkozás nélkül megtörténik a raklap körbefóliázása. Itt szeretnénk megjegyezni, hogy gyakran a
gyártásból megmaradt hônek vagy nedvességnek el kell távozni a termékbôl, ezért gondoskodni kell
arról, hogy a raklap ne párásodjon be. Erre is tudunk megoldást kínálni, ugyanis a Paglierani fóliázó
képes arra, hogy rácsos kialakítású fóliával rögzítse a rakatot, így biztosítva a szellôzést. A fóliázást
követôen a raklapok automata szalagpályára, majd targoncával a raktárba kerülnek.
A fenti alkalmazásokkal tovább bôvült a Holimex Kft által üzembe
helyezett Paglierani berendezések száma. Kérjük tekintse meg videónkat,
melyet fentiek illusztrálásra készítettünk.
https://youtu.be/ZxODu-cF57s

Csôhajlítók, diszpergálók, dobszárítók, drazsírozók, emulgeátorok, fermentorok, fóliázók,
folyadékkeverôk, folyadékszûrôk (szûrôprések, lapszûrôk, vákuum dobszûrôk, gyertyás szûrôk),
folyadék- és pasztatöltôk, folyadéktöltô karok, golyós malmok, granulálók, gyöngymalmok, szárítók.
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Élelmiszeripari masszák formázása ALICE™ extruderrel
Kicsoda is Alice?
A 70-es évek örökzöld Smokie slágere nem ad erre választ, cikkünkben mi viszont bemutatnánk
dán partnerünk, az Aasted Alice márkanevû gépét. Moduláris extrudáló és adagolórendszerét
magas minôségû élelmiszeripari termékekkel szembeni gyártási elvárásoknak megfelelôen tervezte
az alapításának 100 éves évfordulóját tavaly ünnepelô vállalat.
Az Alice™ szabadalommal védett újdonságokat tartalmaz, kiemelkedôen pontos adagolás jellemzi
és rengeteg féle, akár hagyományos, akár innovatív termék gyártását teszi lehetôvé. Példaként mézes
puszedli, gyümölcs és marcipán termékek, protein szelet említhetô, valamint a nagyon sûrû és
kemény, tapadós masszák mint a „chocolate chips cookies” keksz, amely csokoládé és mandula
darabokkal dúsított tésztából készült édesség.
Hogy néz ki?
Kétféle verzióban forgalmazzuk: mobil, kerekeken
mozdítható konzolos kivitelben vagy egy technológiai
sorba építve. Az idei IBA kiállításon bemutatott
„sanitary design” pedig 2019. évtôl lesz kapható, amely
II. generációs teljesen rozsdamentes kivitelû, és olyan
alkalmazásokra javasolt, ahol kiemelt fontosságú a
higiénia és emiatt gyakori a vegyszeres vizes takarítás.

Alice 3 fejes extruder és adagoló >

Hogyan mûködik?
Az Alice™ attól függôen, hogy hány masszát
formázunk, egy- , kettô- , vagy három fûthetô-hûthetô
garatból és extruderfejbôl áll. Az egyes extruder
csatornák mindegyike FlexBooster etetôhengerrel
és dugattyús szivattyúval van felszerelve. A
térfogatkiszorításos szivattyú masszától függôen
lehet CamRotorTM vagy Cycloid kialakítású, amelyek
konstrukciója szabadalommal védett. A megfelelô
adagolási pontosság érdekében minden nyomónyílás
különálló dugattyús szivattyúval rendelkezik és az
egyes szivattyúk minden elfordulásra azonos térfogatú masszamennyiséget továbbítanak.

Egy-, két- és három garatos extruder >
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Hengerszékek, higiénés, zárt rendszerû portöltôk, hôálló tömítôanyagok, ipari és laboratóriumi
prések, ipari gáz generátorok (nitrogén, oxigén), ipari porszívók, porkonténerek és kiszolgáló
rendszereik, kompaktálók, kristályosítók, kulcsra kész vegyipari, gyógyszeripari üzemek.
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A feldolgozandó massza a garatba kerül. Egy bordás henger a masszát a FlexBoosterhez továbbítja,
amely élelmiszeripari besorolású anyagból készült nagy teherbírású lamellákat tartalmaz a massza
jó megfogásához. Az úgynevezett sanitary design kivitelben az egység teljesen rozsdamentes. A
FlexBooster forgására a massza továbbhalad a CamRotorTM vagy Cycloid szivattyúhoz, amíg a
nyomás felépül a matrica ellenében.
A CamRotorTM vagy Cycloid dugattyús szivattyú helyzetszabályozott mozgással forog a pontos adagolás érdekében, így
a végtermék sûrûsége, alakja is tökéletes lesz. A nyomástávadó
szabályozza a szivattyú fordulatszámát, ezzel az adagolási
térfogatáramot és biztosítja a kilépô massza sûrûségének
állandóságát.
Az egységek elhelyezkedése jól áttekinthetô. FIFO (elsô be elsô ki) elven mûködik, ennek megfelelôen az elsônek garatba
kerülô massza fog elsônek az extruderbôl távozni és nincs massza
visszaáramlás a garatban, kíméletes az anyagkezelés és nincs
anyagszerkezetet roncsoló hatás. A massza a szivattyúrendszertôl egy nyomólemezen át halad, így keletkezik a termék végleges
alakja.
Az extruder garat és a FlexBooster adagolórendszer vázlata >

Az Alice™ berendezéssel a termékváltás egyszerû és gyors, a gép átszerelése egyik oldalról
elvégezhetô A nyomószerszámok és kiegészítôk hamar cserélhetôk gyorszárak kioldásával.
Nagy munkaszélesség esetén a teljes adagolófej tároló kocsival mozgatható üzemen kívül
vagy takarítás céljára. A szivattyúház
rendszer
pneumatikusan
lekapcsolható
a vezérlôpanelrôl és a nyomólemezhez
hasonlóan oldalra csúsztatható.

< Alice tools – nyomó minták

Az anyagfogadó garat duplikált, amelyre
hûtô-, vagy fûtôközeg csatlakoztatható és a
kívánt hôfok a kezelôpanelrôl vezérelhetô.
Az Alice Alan Bradley vagy Siemens PLCvel szállítható, magyar menüvel. A színes
érintôképernyôn keresztül kiválasztható, módosítható, tárolható minden üzemi paraméter,
receptúrák, akárcsak a szervomotoros hajtások beállításai.

Lemezelô dobok, légsugár malmok, membránszûrôk, mosófejek, monolit kromatográfiás oszlopok
mûanyag granulátum szál- és pormentesítôk, oldószer regeneráló berendezések, olajipari nagynyomású
ikerszûrôk, ôrlôberendezések, palettázók, pelletezôk, pikkelyezôk.
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Termék ötletek
Akár háromféle masszát lehet egymással kombinálni, amelyek különbözô viszkozitással,
összetétellel rendelkeznek. E termékötleteket az Aasted dániai technológia központjában lehet
letesztelni, ahol rendelkezésre áll többféle massza gyártásához szükséges konyhatechnológia.
A legtöbb esetben szükséges a próbagyártás, mert ekkor lehet pontosan meghatározni, hogyan
viselkednek az egyes masszák adagoláskor és milyen valós késztermékek lesznek, milyen arányban
lehet a masszákat egymással kombinálni, hogyan alakul a falvastagság, mekkora szilárd részek
extrudálhatók egyszerre, mikor és hol lehet a terméket szükség esetén tovább darabolni, alakítani.

Flownamics – cégbemutató
A biotechnológiai iparág jellemzô és komoly problémája a rendszeres, pontos és befertôzôdésmentes mintavétel megvalósítása. Erre az évek során különbözô megoldások születtek, de ezek
jellemzôen munka és idôigényes mûveletek, fôleg, ha párhuzamosan több reaktorból is szükséges a
minták vétele. A megoldást a Flownamics nevû partnerünk berendezései nyújthatják.
A Seg-Flow nevû mintavevônek köszönhetôen akár
nyolc párhuzamos reaktorból is megvalósítható a
mintavétel, majd a minták továbbítása akár négyféle
különbözô analitikai berendezéshez. A reaktorokból
mind a fermentált sejtek/mikrobák, mind a sejtmentes
felülúszó mintázható, a speciálisan fejlesztett mintavevô lándzsáknak köszönhetôen.
A rendszer mûködése
A kiépítés alapvetô követelménye, hogy kiküszöbölje
Seg-Flow
a reaktor befertôzôdését, illetve a minták keveredését.
A mintákat a reaktorokból közös perisztaltikus
pumpa segítségével juttatják az elemzôkészülékbe. Minden egyes mintavevô csôhöz tartozik egy
hozzárendelt szelep a berendezésen, amely szelep nyitásával, vagy zárásával lehet szabályozni,
hogy melyik berendezésbôl nyerje ki a mintát a Seg-Flow. A folyadékmintákat levegôbuborékok
választják el egymástól, valamint a CIP folyadéktól és az öblített fermentlétôl, így biztosítja a
berendezés, hogy a minták ne keveredhessenek egymással.
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Pneumatikus anyagmozgató berendezések, poradagolók, porkeverôk, porlasztva szárítók,
porleválasztók, porszállító csigák, portöltô vonalak, silórendszerek, sterilezôk, szalagszûrôk,
szélosztályozók, szennyvíztisztító technológiák, szilárd-folyadék szeparátorok.
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Csatlakoztatható perifériák
A Flownamics alapvetôen a biotechnológiai ipar
igényeinek a kielégítésére törekszik, így a csatlakoztatható
berendezések között a következôk találhatók:
-

In-line mintavevô és hígító berendezések
Biokémiai analizátorok
HPLC berendezések
Sejtszámlálók

Flowfraction
Az automata mintavevô és feldolgozó egységek
természetesen integrálhatók a megfelelô SCADA
rendszerbe, így a kapott adatok központilag gyûjthetôk és kezelhetôk. Egy berendezéshez akár 16
perisztaltikus pumpa is csatlakoztatható, amelyekkel külön felügyelet nélkül végre lehet hajtani a
betáplálás szabályozását.

A fenti tulajdonságainak köszönhetôen a Seg-Flow berendezéssel egyszerre akár 8 reaktorból
lehet mintát venni, és a kapott on-line adatok segítségével a fermentációt teljesen automatikus
üzemmódban szabályozni. A felhasználó felszabadul a lélekölô manuális munka alól, nem kell
éjszaka is ôriznie a fermentorokat. A felszabaduló munkaórát nagyobb kihívást jelentô feladatoknak
lehet szentelni.

DST, a páramegkötés megoldása
Az élet minden területén sok bosszúságot okoz a levegô páratartalmának emelkedése, a harmatpont
közeli kondenzáció. Következménye a falak penészedése a hôhidak közelében, a lassúbb száradás,
az ömlesztett anyagok beboltozódása a silóban, a csomagológépek csökkenô kapacitása, a hûtô
felületek lefagyása… Önöknél van ilyen probléma?
A leghatékonyabb és biztos megoldás a levegô páratartalmának csökkentésére a szilikagél rotorral
mûködô svéd DST berendezések alkalmazása. Fajlagosan a legalacsonyabb energiafelhasználással
forgó szilikagél rotor páramegkötése reverzibilis folyamat. A kimerült szegmensrôl forró levegôvel
lehet a víztartalmat lehajtani, amint a berendezés sémája mutatja. A technológiai tér levegôje
visszakeringtetve alacsony, akár néhány százalékos relatív páratartalomra állítható be. Járulékos
elôny, hogy eközben a DST egységben elhelyezett porszûrô tisztítja is a levegôt, sôt az ezüst ionokat is tartalmazó rotor antibakteriális hatást is kifejt a munkatér levegôjére.

Levegô szárítás sémája
DST berendezéssel

7
Sziták (száraz, nedves), szivattyúk (minden anyagra), szûrô-szárítók, technológiai légszûrôk,
töltôcsövek, tûzálló falazóanyagok, vákuumszárítók, vákuumszárító szekrények, vákuumszivattyúk,
ventillátorok, zsáktöltô berendezések, zsáktöltô vonalak, használt, felújított berendezések garanciával.
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A közelmúltban higroszkópos anyagok szárításához vásárolt egy partnerünk RECUSORB
típusú berendezést, amely 10 kg/óra vizet képes
megkötni a levegôbôl 20°C és RH=60% relatív
nedvességtartalom esetén, 1450 m3/óra száraz
levegôt biztosítva.
A
megérkezést
követô
ládabontásnál
mindent rendben találtunk (mint eddig minden
alkalommal), a vezérlés, a rotor és a szûrôk
precízen beszerelve, használatra készen érkeztek. Sok sikert a használathoz!
A levegôszárító lelke a szilikagél rotor

További projektjeink a DST berendezéseivel:
•
		

Mûemlék épületnél alagsori nedvesedés
kiküszöbölése

•
		

Élelmiszeripari hûtôsor hôcserélô felületének
jégmentesítése

•
		

Ipari nyersanyag alacsony 			
nedvességtartalmának biztosítása tárolás során

•
		

Élelmiszeripari kiszerelésnél az állandó 		
nedvességtartalom biztosítása

•
		

Vegyipari szárítási folyamat gyorsítása és
reprodukálhatóságának biztosítása
200 m3-es raktár légterének szárítója

Bár még 2018-at írunk, de nagyon gyorsan rohan az idô, már most érdemes gondolkodni azon,
hogyan menjünk Nürnbergbe a POWTECH kiállításra 2019 április 9-11 között.
Mi ott leszünk, találkozzunk partnereink standján.
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